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Bakgrund

Jag beslutade mig att skriva denna analys av byn då ett försök till att förbättra
byns synbarhet utåt har gjorts av ett antal individer och jag ville ge en hjälpande
hand. Analysen är ofullständig och är fokuserad på turism, men min förhoppning
med analysen är att inspirera och visa byns potential.
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Resurser

Byn har otroliga resurser, uppenbara och gömda, som den kan ta tillvara och lyfta
fram, dels för turism men också för att göra byn mer levande för de som bor där.
Det är mycket som händer i byn som ingen, utom de involverade vet om och detta
är synd! Det finns delar av byn som inte används aktivt i byns events, men som
mycket enkelt hade kunat användas. Med många nya bybor som vi fått de senaste
åren, behöver man även lyfta fram det som finns, som alla “bara vet om”, så att man
inte går miste om hjälp från dessa nya bybor som kanske velat bli aktiv i någon av
föreningarna som idag behöver nytt blod. Med allt detta i åtanke, har jag försökt att
hitta olika resurser i byn och visa upp dem på ett så brett sätt som möjligt.
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Turism
Typ av turism
Om man är turist i Viken, så är man inte här för samma anledning som många
turister åker till Thailand eller Paris. Det är inte plast eifeltornen eller de billiga
kläderna som man vill ta med sig tillbaka till nära och kära. Från de konversationer
jag haft med turister i byn, kommer samma sak tillbaka om och om, och det är
samma anledning de första turisterna under början av 1900-talet kom till Viken,
man vill uppleva den genuina och härliga i en riktig svensk fiskeby. Det är där
Vikens styrka ligger, att vi är genuina på ett sätt som folkparker eller turistorter
aldrig lyckas. Kommer man till byn som turist, så är man inte i en turist oas,
isolerad från den verkliga, riktiga byn, utan en del av den. Därför skulle jag föreslå
att man så långt man kan försöker bibehålla detta när man tar fram saker för
turister i byn och att ett av tillvägagångssätten är att så mycket som möjligt se till
att allt som skulle kunna vara till gagn för tusiter även är till gagn till byborna och
att byborna ska vilja använda det själva.

Turister från närområdet
Folk som besöker byn över dagen eller bara för några
timmar, som kommer från de intill liggande byarna
eller städerna, har andra behov än turister som
stannar en långre tid eller som inte talar eller förstår
svenska. Dessa besökare har hög potential att
återkomma till byn eller övertala andra att komma,
om vistelsen var bra och är därför en viktig grupp att
visa hur mycket orten har att erbjuda.

Internationella turister
Utan att ha sett några sifror på vilka länder de
internationella turisterna kommer ifrån, måste jag göra
antaganden för argumentationens skull. Antag att de flesta
Viken-turister är från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland
och England, och att de flesta turister som inte talar
svenska, talar engelska eller tyska. I en sådan situation, är
det viktigt att till en så stor utsträckning som möjligt ha
information om byn och sevärdheter i dessa tre språk. Då
internationella turister måste resa långt för att komma till
byn, är det troligt att de enbart besöker oss en gång eller
återkommer till byn några enstaka gånger per år.
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Resurser inom byn
Områden

Asfalterad bana, lämplig för
cycklar, skateboards, osv..

Stort skogsområde med
närliggande grönområden i
byns norra område.

Stort antal grö
nområden
som är nära b
elägna till
varandra. Ide
ala för
evedemang s
om kräver
mycket utrym
me men med
klara indelnin
gar och kan
vara utomhus
.
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Grytan, nära till Up-Hallen.
Sluttningen innått gör den
till en naturlig ljuddämpare.

Grönområdet framför
busshållsplatsen i centrum.
Den årliga midsommarfesten
brukar vara här. Nära till el.

Liten sjö i mitten av det nya
området i Vikens Ry.
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Bäcka skogen. Liten sjö,
några sitplatser och nära till
biblioteket.

Skog bakom
ålderdomshemmet Vikhaga.
sitplatser och promenadstig.

Gröna torg, i
hjärtat av
Viken. Nära t
ill Jollen,
möllan och h
amnen.
Huvudväg gå
r genom
torget. Julma
rknaden bruk
ar
starta här me
d julgran på
torget.
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Hamnplanen. Både
grönområde och asfalt
områden. Nära till
havet.

Båtuppläggningsplats.
Grusplan, nära till bad vi
d
gräsa brygga, nära till el
och
resturanger.

Vikvalla fotbollsplan. Liger
lite ifrån resten av byn, stort
område och få som kan bli
störda.
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Strandsektion bakom
hamnen. Sandstrand, nära
till hamnen och el.

Stranden vid trafikljusen.
Stort område, nära till havet,
har en liten parkering,
sandstrand och bryggor.
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Byggnader eller platser

Gamla kyrkogården. Rik
historia, ganska mörk och
ruggig. Perfekt för
spökvandringar.

Paul Jönska Gården. Rik på
historia, fin trädgård,
rundvandringar i huset,
julmarknad hålls här och
våffelservering.

Forten och vä
rnet. Värnet,
en kanon vid
havet, men
även all de fo
rt som finns
inte bara utm
ed stranden
men även i b
yn.
Beredskapsm
useumet har
runtvandring
ar för dessa.
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Kyrkan och dess
samlinglokaler. Har kök, rik
historia, stora
samlingslokaler, bra
parkering, centralt belägen.

Sofia möllan med galleria
och brandkårs museumet.
Rik historia, asfalterat
område, julmarknaden
brukar vara här.

Hemgården, bra parkering,
stora samlingslokaler, kök,
el, scen.
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Utomhus tennisplaner, små
samlingslokaler, el, nära till
UP-Hallen och Vikenskolan.

Vikenskolan med område.
Stora samlingslokaler, el,
kök, idrottshall,
grönområden, många
mindre lokaler.
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Föreningar
Vikens Kultur och Byaförening
www.vikensbyaforening.se
Ger ut tidningen Byaluren till samtliga hushåll i byn.
Organiserar nationaldags firande, valborgs firande och
Vikenfesten. Är även ansvariga för Paul Jönska Gården,
Sophiamöllan och sjöfartsmuseet. De har även ett antal
byavandringar man kan skriva ut och gå på egen hand.
Har en kalender över aktuella händelser i byn.
Ideell förening.

Byaluren

Lokal tidning som kommer ut till alla året-om
hushåll i byn. Tar upp lokala nyheter, historia och
information.
Är även nerladdningsbar från hemsidan.
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Sevärdheter föreningen ansvarar för:
Paul Jönska Gård
Sjökaptens gård som är orörd sedan
1880-talet, med tidtypisk trädgård.
Guidade rundturer i huset under
specifika öppettider eller vid
överenskommelse. julmarknad och
våffelservering på sommaren.

Sophiamöllan
Mölla från 1800-talet, fullt fungerande, mitt i
byn. Möllan är öppen för besökare.
Samlingslokal i anslutning till möllan med
plats för 30 personer med kök, används bla
till galleria. Används bla under
Julmarknaden.

Sjöfartsmuseet
Museum sedan 1957 om Vikens långa
sjöfartshistoria. Museumet har stora arkiv
och många föremål. Museet säljer även ett
antal ospecifiserade Viken böcker av Bror
Malmsten, bland dem boken Vikeniana.
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Viken produkter föreningen säljer:
Vykort

Vikens flygfoto
vykort mot norr

Barkskeppet
Jolani Vykort

Vykort, Viken

Badhytter i Viken
Dubbelt vykort med
kuvert

Vikens flygfoto
vykort mot söder

Böcker

Guiden visar hur Gamla
Viken såg ut en gång och
genom att följa kartan kan
du själv uppleva hur det ser
ut idag.

Filmer

Filmen om Sophiamöllan
Pris: 150:-SEK DVD, går
idag att köpa i möllan, på
Statoil och Lantmännen i
byn.

T-shirt

T-shirt
stl: S - XXL

böcker av Bror Malmsten
bland dem Vikeniana, säljs
på sjöfartsmuseumet.

Melinda Jansson

Analys av Viken, Page 15

Viken förr och nu
www.vikenforrochnu.se
Kulturstiftelse för bevarandet av John Oltins kultur
samlingar om byn. Stiftelsen har omfattande arkiv
om byns historia och har gett ut ett antal böcker och
DVD filmer. Rundvandringar i byn med olika teman
arrangeras årligen och de har även galleri och
fotosamlingar.

Sevärdheter föreningen ansvarar för:
Rundvandringar

Rundvandringar i byn med olika teman, främst
historiska, ledda av Gunilla Bengtsson.

Vikenluren

Lur från Engelsk brigg som används för att
uppmärksamma viktig information i byn
dagligen. Unik Viken tradition med anor från
1700-talet. Finns numera att beskåda på
Vikhaga.
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Böcker

Viken förr och nu, av John Oltin.
Mjuk pärm, 253 sidor och lika
många bilder.
ca 150-200kr

Viken med omnejd av Janne Stark, 3
häften.

Boken innehåller bl a en
förteckning över fastigheterna i
Viken och dess ägare från 1737
till våra dagar. Här kan du hämta
information om husen,
människorna, företagen. En bok
av stort intresse för alla
släktforskare med anknytning till
Viken och för dig som vill veta
mer om byns historia.

Förteckning över gårdarna runt Viken
och dess innevånare, byggt på
husförhörslängder. Intressant läsning
för släktforskare. 3 häften med mjuk
pärm. Janne Starks egna kartor
illustrerar.
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Film

Viken förr och nu, del 1.
20 min.

Viken förr och nu, del 2,
20 min.

Idyllen vid sundet, 75
min.

Vikens på 1850- och
1890-talet, sliprännorna,
Stenåldersgrav i
Svanebäck, Anton
Cöpingers charta över
Wyken 1737, Karl XII:s
skansar, Peder
Tordensklolds haveri
1717, Carl v Linés i Wiken
1749, Kyrkorna på gamla
kyrkogården, Sven
Äppler - ett Wikenorginal,
Sophiamöllan, slamats
strandning 1913 och
räddningsövning, Vikens
parkanläggning,
Vikenluren.

Vikens på 1850- och
1890-talet, sliprännorna,
Stenåldersgrav i
Svanebäck, Anton
Cöpingers charta över
Wyken 1737, Karl XII:s
skansar, Peder
Tordensklolds haveri
1717, Carl v Linés i Wiken
1749, Kyrkorna på gamla
kyrkogården, Sven
Äppler - ett Wikenorginal,
Sophiamöllan, slamats
strandning 1913 och
räddningsövning, Vikens
parkanläggning,
Vikenluren.

Inspelad 1945, 1947-49.
Historisk film som visar
brandkårsfesten,
sommarfesterna, gamla
miljöer, fisket, lotsning,
simskolan, segelregattan
m.m.

Byavandring i Viken, 30
min.

Möte med Gunnar
Jarring, 75 min.

Byvandring i gamla
Viken med John Oltin.

Intervju med den
internationellt kända
diplomaten Gunnar
Jarring.
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Vikens ungdoms events
http://ungdomsevents.se/
Har information uppe om Vikenfesten i augusti. Volleyboll turnering, triathlon och
bar information för under festen.

Vikens Företagarförening
http://www.vikensforetagarforening.se/

Förening för alla företag i Viken. Anordnar företagsluncher och ger även ut Viken
Guiden. Har även en lista på vad som händer i byn.

Hemgården
http://www.vikenshemgard.se/

Hemgården är en samlingslokal som privatpersoner eller föreningar kan hyra. De
har även Ärtklubben varje torsdag där man serverar ärtsoppe lunch.

Vikens IK
http://www.vikensik.com/
Vikens IK (fotbollsklubben) har, förutom en fantastiskt aktiv klubb, även en mycket
uppskattad loppis som de har anordnat i 15 år.
Melinda Jansson
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WBS - Wikens BåtSällskap
http://www.vikensbs.se/
Anordnar regattor, prova på seglingar och ger även möjlighet att låna/hyra båtar.

Nattvandrarna i Viken
http://www.nattvandring.nu/
Vandrar i byn och ser till att byns ungdomar har tryggheten av vuxna på gatorna.

Lokala konstnärer
Viken är känd för sina många konstnärer och sin natursköna omgivning. Dessa
konstnärer är en otrolig resurs för byn, och skapar fantastiska verk med lokal
anknytning. På många sätt tillverkar dessa konstnärer inte bara produkter
tillverkade i Viken, men även en fantastisk mångfald av produkter med Viken som
tema. Att sälja en Vikenkonstnärs verk, är att sälja Viken. Här nedan är en liten
samling av lokala konstnärer, för att ett smakprov.

Klintberg Art Gallery
http://www.snel.se/art/index.php
Klintberg Art Gallery har ett antal set med
vackra bilder med Viken motiv, både
historiska och nutida.
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Maria Guldsmed
www.mariaguldsmedviken.se
Fantastiska, handtillverkade,
silversmycken, tillverkade mitt i byn. Maria
har även kurser i smide.

Kerstin Magnusson - textil
Fyrgatan 8, tel. 238483
Vakra textiler i olika storlekar och
användningsområden. Handvävda och designade
med stor omsorg.
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Samarbetsmöjligheter
Närliggande byar eller organisationer som har gemensamma intressen eller gör
liknande saker som Viken, är perfekta samarbetspartners, för varför göra samma
arbete två gånger och varför inte återanvända gemensamt material?

Lerbergets byamän
www.lerberget.se

Domsten byförening
www.domsten.nu

Har ett byablad, hamnmuseum som
även säljer böcker och vykort om byn,
har gallerian Hoddan.

Domstens byaförening har hand om
hamnen, har lokaler i hytten Havsbris
i hamnen.

Artikel om Svinbådan
http://hem.bredband.net/
lagaren/svinbart.htm

Beredskapsmuseumet och
föreningen Fort & Bunker
www.beredskapsmuseet.com
www.bunker.nu

Artikel serie publicerad i Klubb
Maritims tidning L, av Pauli Ohlsson
från Lerberget.

Melinda Jansson

Har guidade turer runt och i forten i
bla Viken, ger även ut boken Skånelinjen
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Internetnärvaro
I dagens samhälle kan det vara lika viktigt att vara synlig på internet som i
tidningar och torg. Många som söker jobb, bostad eller semesterort söker gärna på
internet för att se vad en ort har att erbjuda. Det finns även många program och
smartphones som idag söker av internet automatiskt för att tala om vad som är av
intresse i ett område.
Söker man på ordet Viken i Google, får man upp, bland de högsta resultaten, den
engelskspråkiga wikipedia sidan om Viken, vilket är bra. Man får även upp några
filmer från Viken som you tube alternativ.
Byter man sökningen till att bara inkludera bilder få man ganska många Viken
bilder både på första söksidan men även andra.
Bytar man sökordet till “Viken, Sweden” eller “Viken, Sverige” får man något fler
bildträffar som visar Viken, vilket måste anses bra.
Söker man däremot på “midsommar, Viken”, “kullagillet, Viken”,
“midsommarfirande i Viken”, “hamnfest Viken”, “go kart, Viken”, “julmarknad,
Viken”, “Paul jönska julmarknad”, så får man inga eller väldigt få bilder från Viken.

Vikens byaförenings hemsida
Kommer man utifrån eller är nyinflyttad, så kan det vara svårt att hitta byns
föreningars hemsidor om man inte vet att de finns eller var man ska leta. Den
naturliga sidan för att leta rätt på den här typen av saker är byaföreningens
hemsida, men den dyker inte upp om man söker på bara “viken” eller “viken,
sverige”. Man hittar den däremot om man söker “byaförening Viken”
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Wikipedia
Wikipedia (wiki) har etablerat sig som en viktig källa för information. Många
program och applicationer på smartphones använder artiklar och orter/
sevärdheters kordinater för att med GPS identifiera vad som finns runt dem och
vad som är värt att se eller besöka. Att inte ha en bra wikipediasida på åtminstånde
engelska, är att missa många potentiella besökstillfällen.

Engelska versionen
http://en.wikipedia.org/wiki/Viken,_Sweden
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Danska versionen
http://da.wikipedia.org/wiki/Viken_(Skåne)

Hollänska versionen,
lägg märke till att bilden av byn är felaktig.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Viken_(Höganäs)
Melinda Jansson

Analys av Viken, Page 25

Svensk version
http://sv.wikipedia.org/wiki/Viken,_Höganäs_kommun
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Norsk version
http://no.wikipedia.org/wiki/Viken_(Skåne)
Det finns, så långt jag har kunnat hitta, ingen tysk wikipedia sida om Viken. De
enda versionerna som finns är de språk som jag har inkluderat här ovan och då
ytterst sparsamt med information om byn, med en bild på en helt annan by på den
hollänska. Enbart den svenska versionen beskriver några sevärdheter i byn och då
utan vital information för att hitta sevärdheten eller när de öppnar.

“Sevärdheter [redigera]
Sophiamöllan från 1838 (Wikens qvarn) som är fullt funktionsduglig, körs regelbundet på helgerna
under sommarmånaderna.
Paul Jönska gården är en skeppargård som uppfördes omkring 1880. Idag är huset museum med en
trädgård där våffelservering sker vissa helger.
Vikens kyrka från 1825 och den gamla kyrkogården 100 meter från kyrkan. Den ligger på den plats
där ett gammalt kapell låg och innehåller många fiskar- och skeppargravar.
Svanebäck är en gammal gård som numera hyser Vikens golfklubb.
Vid hamnen finns flertalet sevärdheter, bland annat gamla fiskebodar och fiskeredskap. För övrigt
finns Sjöfartsmuseet som håller öppet ibland.

“

Den enda källan till wikipedia artiklen som är från byn är en länk som refererar till
byaföreningen men med en länk (http://www.viken.cc) till en sida som inte är uppe.
Melinda Jansson
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Följer man länkningen till wikipedia artiklarna för sophiamöllan kommer man till
en kort text om henne och en länk till “möllans egna hemsida” (http://
www.viken.cc/molla.html) vilket är bruten.

Följer man länken till Vikens kyrka kommer man till en sida med lite mer innehåll.
Det finns en bild på kyrkan och gamla kyrkogården, samt lite kyrkohistoria. två
byakällor finns med i källförteckningen men den till byaföreningen är igen bruten
(www.viken.cc), den andra länken går till kyrkans sida hos svenska kyrkan (http://
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667665 ) .
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Evenemang

Vilka evenemang har Viken och vilka har de haft tidigare. Det är lättare att ta
inspiration från gamla evenemang och förnya eller ta avstamp från dem, än att
komma på och starta ett helt nytt evenemang.
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Gångna tiders Evenemang

Cirkus - en gång om året, där
Vikhaga nu ligger

Dagsturer på vintern med
hästdragna båtar på skidor.

Hamnfest, med tipsrunda i
byn, priser för bästa historiska
klädnad, trollkarls tält och
tävlingsbås.

De Gamles dag, 18 juni

Dans kvällar på stranden,
vid och i strandpavilliongen.

Melinda Jansson

Karuseller och tävlingsbås
med godisregn på kvällen. Där
Vikhaga nu ligger

Motorcykel race

Förr fanns det en biograf i
gamla byn.
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Nuvarande Evenemang

Viken Lanet

Midsommarfesten

Byavandring med
historieberättande.

Valborg, vid hamnen

Våffel servering på Paul
Jönska gård.

Hamnfest med go kart, öl tält
och dansmusik

Julmarknad
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Förslag

Det är lätt i en analys som denna att enbart visa vad som finns eller har funnits,
eller fokusera enbart på vad man själv tycker är rätt eller fel i det som idag finns. I
denna del har jag försökt att hitta så många olika vinklar jag kunnat, där
förbättringar kan göras idag och förslag till vad man kan göra. Jag har försökt att
fokusera på förslag som kräver liten eller ingen budget, men även förslag som kan
inbjuda till att se byn med nya ögon.

Geografiska potential
Idag används enbart en liten del av byn för olika events och de är centrerade till
enbart några områden. Om man använder hela potentialen i byn, skulle man kunna
få en mer levande by och engagera fler av byns invånare. Psykologiskt är det
svårare att engagera någon från norrahage att engagera sig i något vid Sofia möllan
än i norrahage. Om någon engagerat sig en gång, är det troligare att de kommer att
engagera sig igen.
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Områden som idag används för större event.
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Platser i Byn som kan användas.
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Internetnärvaro
Internetnärvaron behöver idag bli bättre, då byn har väldigt lite information uppe
på sina internationella wikipedia sidor och den svenska sidan har ofullständig
information samt nästan inga länkar till byns föreningar eller sevärdheter. Då vem
som helst kan gå in och ändra en wikipedia sida, är detta relativt lätt att åtgärda.
För de internationella sidorna kan man till viss del göra en google translate av den
svenska texten, om man inte kan hitta någon som talar det avseda språket. Ingen
tysk wikipedia sida finns idag och bilder på byn är knappfälliga. Vem som helst kan
ändra en wikipedia sida och det kostar ingenting.
Det finns idag ingen enhetlig hemsida som bjuder in turister till byn eller visar
enhetligt vad som går att se, göra och uppleva i byn. Idag är de strödda över ett
antal hemsidor eller finns bara om man är på plats i byn. Det närmaste vi har idag
är byaföreningens hemsida, men målgruppen för den är folk som bor i byn och är
därför inte optimal för detta endamål.
Det finns idag ett antal byavandrigar man kan skriva ut själv och gå i byn. Dessa är
nästan alla på svenska, men är svåra att hitta och många vet inte om dem eller att
de flesta går att hitta på byaföreningens hemsida. Dessutom har jag själv gjort en
rundvandring både som utskrivningsbar på papper och en digital podcast version
på engelska, som man kan spela upp på smarta mobiltelefoner. Dessa var gjorda
som exempel på vad man kan göra.
Skåne.com är en hemsida som samlar allt som händer i Skåne och är använd av
många turister i regionen då turistbyrån rekomenderar den. Söker man på Viken
får man enbart upp sjöfartsmuseumet av våra sevärdheter. De andra som dyker
upp under byn är två B&B, Conditori Öresund, Viken Tomater, Vikens Pizzeria och
Larsvikens egenodlat. Kollar man in deras evenemang lista för höganäs kommun
under perioden Maj-September får man enbart upp 3 val, film på Sagabiografen,
visning av Kullens fyr och naturum Kullaberg. Det är enkelt att lägga in
sevärdheter eller saker i evenemangs listan och utan att ha gått in och startat ett
medlemskap, så ser det ut att vara gratis. Att lägga upp information om byn på
siten har även en extra bonus att turistbyrån och andra i regionen får upp ögonen
för byn utan att det kostar byn något.

Visa upp vad man har på en plats
Byn verkar inte ha en gemensam front utåt, varken på internet eller i byn. Idag
finns det en skylt i hamnen som berättar om byn och även små skyltar vid vissa av
sevärdheterna, men några av de små skyltarna är så väderbitna att texten inte går
att läsa mer.
Byn skulle även vinna mycket på att samla ihopa sina resurser och visa utåt vad
man har att erbjuda på en plats. Det finns idag ett antal filmer, böcker, t-shirts,
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rundvandringar, osv. om byn som lätt skulle kunna samlas på en plats för att både
informera och säljas. Att ha rundvandringarna i byn färdigutskrivna och sälja dem
för en liten summa i olika föreningar och butiker i byn skulle inte bara gagna
turisterna som hoppar av bussen för ett äventyr, utan även påminna folk i byn om
dem och möjligheten att skriva ut dem själva.
Idag kan man köpa några av filmerna och böckerna om byn på Statoilmacken, men
det är inte den mest uppenbara placeringen och därför missar nog många dem.
Se var andra i komunen eller landskapet visar upp
sig och se om ni kan hänga med eller ta in delar av
deras sortiment med.
Om man visar att det finns mycket här, så ser
besökare varför de borde komma tillbaka till byn
och regionen. De ska inte behöva fundera på sitt
nästa äventyr, utan de borde välja mellan vilket de
vill göra nästa gång.
Kultur är en av de få sakerna man får mer av destu
mer man använder det.

Byns militärhistoria
Byn är väldigt bra på att ignorera att man har en militärhistoria som innefattar
Per-Albin linjen (forten), slagfält från de svensk-danska krigen, tysk WWII
krigshjälte begravd på kyrkogården, och mycket mer. Då vi även har
beredskapsmuseumet inte långt härifrån, hade ett samarbete med museumet bara
kunnat gangna byn. Museumet har redan rundvandringar i byn och de lockar
militärhistoriska turister som utan ett samarbete annars kanske hade åkt förbi byn
efter att de har varit på museumet.

Evedemang i byn
Idag finns områden i byn där det finns gott om nyinflyttade barnfamiljer, men inga
evedemang. Som ett sätt att bjuda in dessa nya familjer i byagemenskapen och även
att inspirera dem att engagera sig i aktiviteter, borde man försöka lägga några
evedemang i dessa områdena. I det nybyggda området mellan centrum och
Vikenskolan finns det en liten damm som lätt skulle kunna användas för olika små
tävlingar, t. ex. miniatyr segelbåts race. I svanebäcks området finns det, precis
innan utkanten av byn, ett gräsområde som har en liten asfalterad bana. Denna
skulle kunna användas för att ha tävlingar i vem som kan ta sig runt slingan
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snabbast, still vem som kan ta sig runt den på likast tid. Enkla tävlingar eller
evedemang som inte kräver för mycket organisation för att bli till verklighet och ett
redan etablerat system för att göra reklam för dem, skulle inte bara göra byn mer
levande, men även göra det lättare för folk att vara med och organisera dem.
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